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Ψυχικό, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (Β' 4187),που σας 

έχει ήδη αποσταλεί, ορίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

για τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες:  

 

α) ανήκουν στις κατηγορίες υποκείμενων νοσημάτων, σύμφωνα με την άνω ΚΥΑ και  

β) συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε 

σοβαρή ανοσοκαταστολή, σύμφωνα με την άνω ΚΥΑ. 

 

Αναλυτικά:  

Προϋποθέσεις αποχής από την δια ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

1. Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δυνατή στις εξής 

περιπτώσεις: 

 

α) σε μαθητές/τριες ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και εφόσον προσκομισθούν στην σχολική μονάδα τα 

απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας, που 

τα αποδεικνύουν: 

1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια 

2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική 

ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 

εξειδικευμένου κέντρου 

3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα 

4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.) 

5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη 

και CD4<500 

7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση 

αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή 

της 

9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από 12 μήνες 

10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 

24 μήνες  

11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και 

πολυμεταγγιζόμενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες 
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β) σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο 

νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως: 

1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,  

2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το 

τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,  

3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό 

χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 

4) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου)  

5) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV 

λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή 

περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων. 

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος 

άρθρου. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της 

οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 

1 του παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες 

προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και 

το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ 

μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία 

των φακέλων τους. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών 

οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς 

καθυστέρηση στην ως άνω Επιτροπή, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας 

σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

γ) Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους παραπάνω 

μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την έκδοση  

της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής. Οι γονείς/κηδεμόνες των 

παραπάνω μαθητών/τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής  μονάδας, με 

κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μαζί με την ως άνω  αίτηση 

- υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο 

φάκελο τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που  

αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται  εκ μέρους των συνοικούντων 

προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας 

δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί  στην επεξεργασία των φακέλων τους. Για 

λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι 

με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην ως άνω 
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Επιτροπή, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της 

οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

H ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των περ. β και γ της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής 

Επιτροπής. 

 

δ) Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση  των υπό κρίση περιπτώσεων, να 

διαπιστώσει ότι παραλαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, και 

κατόπιν  να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρίση εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των περ. β και γ της  παρ. 1. Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε 

διοικητική προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24  ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης 

θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή  της 

μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν τεθεί  υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του 

Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής 

μονάδας  με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, προκειμένου  εκείνος/εκείνη να πράξει 

σύμφωνα με το περιεχόμενο  της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος 

φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη 

αποκλειστικά και  μόνο τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής/ντρια 

της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει  την απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά 

που τη  συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/ της, σε σημείο που έχει 

πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο  πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του  

οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσοντας  προς τούτο πρωτόκολλο 

καταστροφής.  

 

ε) Οι παραπάνω μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

προαναφερθείσας Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  

 

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε συναφή αποσπάσματα της Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 

ΚΥΑ (Β' 4187), καθώς και υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων, 

αλλά παρακαλούμε για λεπτομερή μελέτη των συνημμένων εγγράφων. 

 

Τέλος, παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση της διαδικασίας και την άμεση αποστολή 

των απαιτούμενων εγγράφων έως την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 (σημείο παράδοσης: 

Πύλη Φιλοθέης επί της οδού Μπιζανίου, campus Ψυχικού), προκειμένου αυτά να 

προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς. 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία.   

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
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